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Ekokongres to konferencja traktująca temat ochrony środowiska w firmie kompleksowo.
Omówione zostaną najważniejsze zmiany w przepisach. Aspekty takie jak odpady, chemikalia,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, gospodarka wodno-ściekowa dotyczą w praktyce prawie
każdej firmy w Polsce.
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Koncepcją Ekokongresu jest przedstawienie przepisów ochrony środowiska dotyczących firm w
sposób prosty i syntetyczny.

  

  

W trakcie konferencji dowiesz się:

    
    -  Jakie obowiązki środowiskowe ma Twoja firma?  
    -  Jak dostosować swoje przedsiębiorstwo do zmieniających się przepisów?  
    -  Jak będą wyglądają kontrole WIOŚ?   
    -  Jakie uprawnienia ma inspektor, jakie prawa posiada przedstawiciel firmy?  

  

  

Na każde Twoje pytanie odpowiedzą najlepsi specjaliści z branży – przedstawiciele
administracji państwowej i wykładowcy – praktycy!

  

  PLAN KONFERENCJI
    
    -  Ochrona środowiska w firmie – najważniejsze zmiany, które weszły w życie lub w
najbliższym czasie wejdą w życie

– wstęp do tematyki konferencji. Krzysztof Pietrzak, Meritum Competence

  
    -  BDO – zmiany w gospodarce odpadami, które dotyczą prawie każdej firmy w Polsce
– jakie firmy muszą się zarejestrować w Bazie? Funkcjonowanie BDO w praktyce.

Małgorzata Kozicka-Ochal, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

  
    -  Nowe Prawo wodne – istotne zmiany dla firm – zmiany w pozwoleniach
wodnoprawnych. Oddawanie wody deszczowej do różnych odbiorników, ścieki
przemysłowe, ścieki sanitarne – omówienie podstawowych zasad i obowiązków. 
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dr inż. Michał Łopata, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz dr inż. Jarosław
Reterski, Inspekcja Ochrony Środowiska

  
    -  Rejestr Operatorów – obowiązki firm i najnowsze zmiany w praktyce. Wykład i
ćwiczenia z wykorzystaniem konta testowego w CRO.

 dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP oraz mgr inż. Patrycja Goworek, Instytut
Chemii Przemysłowej, Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu

  
    -  Sprzęt elektryczny i elektroniczny

– omówienie poszczególnych aspektów i związanych z nimi działań, które należy wdrożyć
w firmie.

  
    -  Chemikalia w firmie – od podstawowych środków czystości po środki stosowane w
przemyśle – jak z nimi postępować, jakie dokumenty powinna posiadać firma?

Dariusz Bucholc, Boruta-Zachem S.A.

  
    -  Kontrole WIOŚ w firmach – na czym polegają, jak się praktycznie przygotować?
Kiedy może odbyć się kontrola WIOŚ bez zapowiedzi?

Przemysław Olszaniecki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Inspekcji i
Orzecznictwa   

  

  

Warunki udziału oraz formularz zgłoszeniowy znajduje sie na stronie organizatora: 
https://szkolenia.meritumnet.pl/szkolenie/automatycznie-zapisany-szkic-21/

  

  

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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